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1. Do estabelecimento ou armazém sito  Rua /  Av.ª /  Tra.ª 

Lote n.º   lugar:  Freguesia 

Inscrito na matriz predial sob o n.º  e descrito na Conservatória sob o n.º  / 

com alvará de  licença /  autorização de utilização n.º  /  , para a utilização de 

e respetivo nome ou insígnia, quando aplicável 

2. Requer, ao abrigo do n.º 1 do Art. 10º do Regulamento sobre Ocupação do Espaço Público e Publicidade do Município de Ponte da Barca:

 A ocupação de espaço público para a finalidade de 

 A aprovação de suporte publicitário e respetiva mensagem publicitária 

3.  Requer ao abrigo do art.º 5 do Regulamento de Ocupação de Espaço Público e Publicidade a renovação da licença de ocupação de 
espaço público e/ou publicidade.

4. Para o efeito junta os seguintes documentos:
 Documento(s) comprovativo(s) da legitimidade para a prática do ato;
 Memória descritiva indicativa dos materiais, cores, configuração e legenda a utilizar;
 Desenhos elucidativos, com indicação da forma, dimensões e materiais a utilizar;
 Planta de situação existente ou fotografias a cores indicando o local previsto para a instalação;
 Planta de localização do mobiliário/instalação a realizar;
 Consentimento/autorização do respetivo proprietário ou titular de outros direitos sobre o bem, quando aplicável;
 Declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações legais e regulamentares sobre a ocupação do espaço 

público;
Se aplicável:

 Junta parecer de entidade externa ou  cópia para solicitar parecer a entidade externa.

  Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima indicado.
Pede deferimento,

Ponte da Barca,   de  de 
O(A) Requerente,

BI/CC: , emitido em  Arquivo(BI): 

Dados a preencher pelo(a) signatário(a), nos termos do DL 250/96, de 24 de dezembro

A preencher pelo(a) responsável pela verificação:
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 O pedido está instruído com os elementos necessários.
 Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o(a) requerente da provável rejeição liminar. Contudo, por 

sua insistência, foi aceite.

Identificação do(a) Requerente

Nome / Designação:

Domicílio / Sede:

Freguesia: Concelho: Código Postal:

BI / CC / Passaporte: Validade: NIF: C.A.E.:

Telefone: Fax: Email:
Na qualidade de: Proprietário(a) Usufrutuário(a) Locatário(a) Administração condomínio Outra qualidade:

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
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